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A J. Hoter Sorensen, que m 'inicia en el

camp de la cromatografia

En fer una analisi superficial del desenvolupament de la nostra cultura

de l'acabament del 1939 enca, horn pot adonar-se que, al costat del notable

gruix de la novella, l'assaig o la poesia, s'hi troba a faltar a116 que C. P. Snow

ha batejat corn l'altra cultura, o sia la cientifico-tecnica. Aquesta llacuna, no-

gensmenys, des de diferents angles, es emplenada, si be, cal dir-ho tambe, d'una

manera timida i no gens sistematica. Al capdavall aquest BuTLLE:T1 no es sing

tin intent d'ampliacio de la nostra bibliografia cientifica.

Es precisament per a reblar el clan en aquest sentit que, bo i adonant-nos

que 1'anormalitat de la nostra cultura en aquest aspecte obeeix motius ben

determinats , coneguts a bastament , voldriem encetar una serie de treballs

de caire historico-cientific que esperonessin els interessats en aquestes ques-

tions a fer cami tambe pel corriol del redrecament del catala cientific.

Fou Mikhail S. Tswett qui per primera vegada l'any 1903 empra el mot

cromatografia per a explicar la separaci6 de pigments vegetals en forma de

bander al llarg d'una columna de vidre reblerta de marbre polvoritzat, per on

feia passar extrets eteris de plantes . Tanmateix calgue esperar gairebe trenta

anys perque el 1930 la cromatografia d'adsorci6 fos emprada per a 1'estudi del

carote i de la xantofilla per Kuhn i Lederer. L'any 1952 horn atorga el premi

Nobel a Martin i Synge per llurs treballs sobre cromatografia de partici6. Dar-

rerament la cromatografia de paper , de capa fina, de gasos, de bescanvi ionic,

de gel permeable , etc., ha eixamplat considerablement les possibilitats de tre-

ball de la primitiva tecnica ideada per Tswett.

Fou aquest un model de modestia i exemple de cientific nat. La seva nai-

xenca s'escaigue el 14 de maig de 1872 a Asti, un poble del nord d'Italia. El

seu pare , d'origen rus, treballava de funcionari civil . Tswett fou educat a Pins-
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titucio Galliard de Lausana; 1'any 1891 entry a estudiar a la facultat de ciencies
de la Universitat de Ginebra, on s'interessa aleshores per 1'estudi de la bota-
nica, la quimica i la fisica. Alhora feia petits treballs de laboratori relacionats
amb la botanica, que li desbrossaren el cami per al seu treball de doctorat:
una tesi sobre fisiologia de la celilula vegetal, que presenta el 1896. Aquest ma-
teix any, co es, a vint-i-quatre ant's, parti cap a Russia i s'instal•1a a Peters-
burg, on dona classes en un institut privat.

Els seus primers anys a Russia no foren pas facils, el titol de doctor no li
fou reconegut i hague de tornar a graduar-se. Mentrestant, treballa al labora-
tori particular del botanic i academic A. S. Famintsin, on reeixi a situar-se.
L'any 1900 entry a formar part de la Societat de Ciencies Naturals de Pe-
tersburg i un any mes tard prepara la seva tesi de llicenciatura, Estudi quimic
i fisic de la cloro/illa, experiments i analisis, la qual fou llegida a la Universi-
tat de Kazan; aquest treball es caracteritza per l'agudesa en 1'analisi dels fend-
mens observats, i tambe per la brillant interpretacio.

Pel gener de 1902, Tswett es trasllada a Varsovia, on havia aconseguit un
Iloc corn a assistent supranumerari en el departament d'anatomia i fisiologia
de les plantes. Hi resta catorze anys, i fou en aquest periode quan dona forma
a les idees que li permeteren d'explicar el fenomen de la cromatografia, idees
que ja havia esbossat en la seva tesi doctoral. Cinc ant's mes tard obtingue el
carrec d'ajudant de catedra de botanica i agricultura de l'Institut de Veterina-
ria, i tambe la catedra de botanica, microbiologia i quimica del departament de
mines de l'Institut Politecnic.

Fou per aquest temps que retorna als seus primers treballs de recerca ini-
ciats a Petersburg, i centra sobretot l'atencio en la clorofilla, bo i intentant-ne
de separar els components, per tal corn opinava, en contra del criteri general,
que aquesta no era una substancia simple.

L'any 1910 feu una aplega dels seus treballs publicats a Russia i publica
la seva nova tesi doctoral Cromat6fils en plantes i animals, on descrivf la tec-
nica de la cromatografia d'adsorcio. Aquesta publicacio tingue un cert resso
en l'opinio ptiblica, que es reflecti en alguns articles esparsos en la premsa dia-
ria. Tot i aixo, el seu metode no prengue la volada que es mereixia, i no fou
reconegut al seu descobridor el merit que li pertocava, en part potser a causa
del caracter un xic esquerp que segons diuen possela, i potser tambe pel fet
que els burocrates tsaristes, bo i reconeixent-li la rigor metodologica dels trc-
balls experimentals i una provada experiencia en les tecniques de recerca d'a-
leshores, valoraven mes les personalitats «influents» que es movien en el
mein de la ciencia d'aquell temps.

A les acaballes del 1917, Tswett fou nomenat director dels jardins botanics
de Tartu. Mori dos anys despres, el 26 de juny de 1919. Les seves despulles
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foren enterrades en el cementiri de la mateixa poblaci6, la qual fou molt bom-

bardejada durant la segona guerra mundial i les testes del cientific perdudes.

En membria seva, pel juny de 1969, hom colloca una placa en el lloc on vis-

que durant la malaltia que el mena a la mort: <<Aci residi el preeminent cien-

tific rus Mikhail Semenovic Tswett, 1872-1919>>.

D'aquesta manera tan simple la historia recorda un home que la feu
avancar i li ret homenatge.


